
RESOLUÇÃO

RESOLVEM:

vtnte
i ma-

AaZ. 59 - Oé eôZudanteó e6£xZtttn£e6 4up£enZaó, quando em ôubótttut- 
çZo aoé ftepKeAentanteA tttutMe&, tetâo abono de íattaó no* dtaô que. eomptiova- 
/tewi p/teóença em ftejmXõe^ da Eó£a&ún£e.

ESTABELECE WORMAS PARA ATENVER 0 
VISPOSTO NO ARTIGO 20 PA RESOLU
ÇÃO N9 05/87 VOS CONSELHOS UNI
VERSITÁRIO E VE ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO VA UFES.

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO E 0 CONSELHO VE ENSINO, PESQUISA E EXTEN
SÃO VA UNIVERSIVAVE FEVERAL VO ESPÍRITO SANTO, no u&o de éua& atAtbacçõe^ te- 
gató e eAtatutãsitaò;

CONSIVERANVO o que. conòta do P/toeeóòo n9 0805/88-99 - hleàa Vtneto- 
fta da Eótatutnte; e

CONSIVERANVO, atnda, o Pcuieeesi da Corndóòão deátgnada peta PotáanÁa 
n9 158/88 - Rextost,

AaZ. 19 - Oé p/LOjeôéoSL&ó eétatacnteó tttuta/ieé teriio que cjumpfuijt &é 
fte&ponéab/ttdade& do Jtegúne ju/u.(Lic.o de doeenteA em eonViaZo de vTwte (20) fio- 
A.aò de &taba£ho noò òetofieÁ em que eòtiio ZotadoA, geando o tempo fie^tante a 
clcópoôtção da EòtatiUnte,

Ant. 29 - 0á iunetoncULboÁ eótatibcnteó tttutan.eò tenão que eumpWt 
vtnte (20) ho/taÁ óemanacô de Viabatho noA óeto/ieó em que eôtão Zotadoà, atean
do o tempo fie^tante a dTópoòteao da E&tatutnte.

Ant. 39 - 0-6 pftoíe&óo^eÁ e íunetonã/iToô eòtataúzteó óuptenteó, quan
do em óubótttutção ao6 ^ep^ieAentanteó tttuta7Le&, teXão abono de ^attaô noA dt- 
aA em que eomp/iova/cem p/ieòença em Keuncõe& da EótatuTnte.

Aftt. 49 - Oá e&tudanteÁ eÁtatutnteó tctuta/ieÂ tenão abono de i 
e cÂneo poÀ. dento (2,5^).:'da oa/tga honS/ita daò dtòctpttnaÁ em que eótíve/iem 
tfitcutadoà, atem do pe/ieentuat de íattoÁ jã eÁtabetectdo em Let.
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SALA DAS SESSÕES,

no 
letivo 

?&gi-

'jAnt. 21 - A ^eqílencZa aó_/ie.urtZõeó da Estatuinte ganante 
a tnans fenencia de, datas de, ^eaêízaçãa de pnovas e entnega de tna
balhos esco lanes dos aluno s membnos da Estatuinte".

CARLOS COuTINHOnBATALHA 
mPRESIDÊNCIA

Ant. 69 - Os pnofessones e fundo nãnios que. ocu.pan.em os cangos de 
Coondenadon Genal e de, Secnetãnio Genal da Estatuinte podenão íe/i a sua canga 
honãnia de tnabalho totalmente a disposição da mesma.

A/lí. 7? - Os estudantes que. venham a ocupan os cangos nefenidos 
antigo antenion tenão o dineito assegunado de tnancamento do peniodo 
88/2, sem pnejuízo dos tnancamento s pnevistos no § 29 do antigo 129 do 
mento Genal da UFES.

Ant. 10 - Te/tÃ descontado meio dia de vencimento, pon iniciativa da 
Mesa Vinetona da Estatuinte, o senvidon e/ou docente que, incluídos nas vanta
gens da pnesente Resolução, faltanem as atividades da Eótatuinte, óatvo no a 
casoò de impedimentos legais.

Ant. 11 - A pnesente Resolução não senã motivo de justificativa pa
na o não cumpnimento do pnognama, pon pante de qualquen disciplina.

Ant. 12 - Esta Resolução entnanã em vigon na data de sua apnovaçao 
e vigonanã ate o tenmino dos tnabalhos da Estatuinte.

Ant. 13 - Revogam-se as disposições em contnãnio.
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Ant. 89 - Os estudantes estatuintes podenão neconnen. ao Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão quando se julganem pnejudicados em nelação ao abo
no de fattas no deconnen dos tnabalhos da Assembleia Estatuinte.

Panagnafo Onico - 0 necunso de que tnata o "caput” deste antigo de- 
vena sen julgado no pnazo de setenta e duas (72) honas.

Ant. 99 - Alte^ian o antigo 21 da Resolução n9 05/87 do Conselho 
Univensitanio e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que passanã a ten a 
seguinte nedação:


